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Snyggt & Tryggts har under år 2020 trots pandemin fortsatt verkar för att Sjöstaden ska vara en 
attraktiv ”stadsdel” för boende och besökare och som ständigt utvecklas emot nya mål. Vi har en bra 
bit kvar i vårt arbete men vi är stolta över det vi hittills lyckats uppnå. Nyhetsbrevet kommer ut några 
gånger per år. Har du inte redan en prenumeration eller vill avanmäla dig, se kontaktuppgifter nedan. 
 
Ungdomssamlingar 
 
Sedan sommaren har det varit stora ungdomssamlingar i Sjöstaden på helgerna. Inledningsvis under 
trivsamma former, de flesta ungdomar är ute och har kul och det ska vi uppmuntra. Under de senaste 
veckorna har det tyvärr förekommit en del alkohol, narkotika och det är överlag en riskmiljö 
tillsammans med att unga då t.ex. hamnat i vattnet och inte varit uppmärksamma på tvärbanan. Med 
anledning av detta har fördjupat samverkan pågått sedan ett par veckor för att få ordning på dessa 
samlingar. Med i denna samverkan är bl.a. Nattvandringen i Sjöstaden, Söderandan, 
Fältassistenterna på Södermalm, Fryshusets mobila Fritidsledare, polisen och Ungdomsjouren.  

 Ungdomsinsatser 

För att under höstlovet kunna erbjuda andra aktiviteter för 
ungdomarna samverkade Snyggt & Tryggt Nattvandring i Hammarby 
Sjöstad, Sjöstadsföreningen, Fryshusets ungdomsledare m.fl. På 
Sjöstadsskolans multiarena blev det basket, skate och thaiboxning. 
Utöver detta ordnades det även med Turf och Betongmålning. Fler 
aktiviteter hade planerats in men pandemin satte käppar i hjulet här. 
 
 
 
 
 

 

Pumpaparad/utställning vid Luma torg 

På Halloween anordnades för första gången en 
Pumpaparad/utställning i Sjöstaden. Boende i Sjöstaden fick 
ställa ut sina egna pumpor runt fontänen vid Luma torg. Sedan röstades den bästa pumpan fram. 
Aktivitet föll mycket väl ut. Ett 30 tal pumpor ställdes ut och över 130 personer i alla åldrar var med 
och röstade.  Önskemål om att paraden ska återkomma nästa år var stort. Arrangörer tillsammans 
med Snyggt & Tryggt var Nattvandringen, Sjöstadsföreningen samt ungdomar ifrån Fryshuset.   

Snyggt & Trygg kontakter och platssamverkan 

Arbete med Snyggt & Tryggt kontakter i våra BRFer har fortsatt om än med något lägre takt. Här söker 
vi nya föreningar som vill ansluta och veta mer hur man kan jobba med egna platsen och hur stor 
skillnad det gör. Vad det gäller platssamverkan kommer vi att aktualisera arbetet igen under 2021 då 
vi ser att behovet av att aktörer i Sjöstaden förenar sig är stort. Vi har under hösten haft fortsatt dialog 
med stadsdelsförvaltningen samt att vi även uppvaktat våra politiker igen för att få att få med dem i 
vår platssamverkan. Intresse för sommaraktiviteter kring Luma torg verkar finnas.  



Vad det gäller lokaler och andra aktiviteter så kommer vi igen att titta på denna fråga tillsammans med 
Sjöstadsföreningen vilka vi i övrigt samverkat med mycket under året. 

Enkät 

I samband med att Snyggt & Tryggt startades upp 2018 gjordes året innan en enkät där man frågade 
om upplevelsen av vad som är snyggt och tryggt i Sjöstaden. Vi går nu ut en lika enkät för att kunna 
göra en jämförelse över tid. Vi är mycket tacksamma för alla svar vi får in. Här är länk till enkäten: 
https://forms.gle/tR7RDVWERJicKbcp9  

Vill du/ni vara med och bidra till Snyggt & Tryggt 

Mycket händer inom Snyggt & Tryggt – därav söker vi fler resurser som vill vara med och bidra med 
kunskap inom t.ex. marknadsföring, utökad julbelysning för kommande år, ungdomsinsatser m.m. 
Hör gärna av dig om du har egna idéer. Se kontaktuppgifter nedan.  

Julhjärtat på plats 

Nu har vårt hjärta kommit på plats igen i samverkan med 
Sjöstadsföreningen. Under året har hjärtat förvarats i lokal hos Fabege 
AB. Ett varmt tack till er samt alla andra som har varit involverade.  
 

God jul! 

Vi önskar er alla en God jul!  
Vi ser fram emot ett spännande 2021 
Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra mycket! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

För dig som är intresserad och vill ha kontakt eller lämna idéer 

Maila till: info@snyggtochtryggt.se 

eller gå med i Snyggt & Tryggts Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/474125109619150/ 
Mer att läsa finner du på Snyggt & Tryggt info på Sjöstadsföreningens webbsida: 
http://sjostadsforeningen.se/snyggt-tryggt/ 
 
 
Snyggt & Tryggt ekonomiska förening startade december 2018. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att i samverkan mellan bostadsrättsföreningar, bostadsföretag, lokala näringslivet, skolor, stadsdelsförvaltning och andra offentliga 
organ a) utveckla stadsdelens gemensamma lokaler och platser, b) samarbeta kring underhållsplaner i stadsdelen, c) upprätta och genomföra 
trygghetsplan d) och därmed sammanhängande uppgifter, som bidrar till att upprätthålla stadsdelens attraktivitet samt värdet av fastigheter 
och verksamheter i stadsdelen. Genom Sjöstadsföreningen har dess medlemmar (f.n. 57 Bostadsrättsföreningar) också tillgång till Snyggt & 
Tryggt. Ordförande i styrelsen är: Selene Samuelsson Hedlund. Styrelsemedlemmar: Bengt Lindberg, Carmen Stefan, Mikael Forsberg och 
Magnus Lindgren. Suppleanter: Désirée Pohl, Veine Haglund. 


